
38e jaargang no 27 Dinsdag 8 juli 1969

Verschijnt iedere dinsdag - Uitgave: DRUKKERIJ WOLTERS Hengelo GId - Telefoon 05753-1455 - Giro 916479

On&e nieuwbouw is %o ver klaar dat wij

tijdens de kermis met musiek inwijden

Woensdag 9 juli (Kermismarkt)

vanaf 10 uur tot 14 uur

en 's avonds vanaf 7 uur

Vrijdag 11 juli vanaf 7 uur n.m.

DANSE

stemmingsmuziek
Zaterdag 12 juli vanaf 7 uur n.m.

DANSEN
Al deze dagen: orkest „The Rythme Players'

Toegang onder voorbehoud

Tijdens de kermisdagen

kunt u ook bij ons terecht voor

allerlei hartige hapjes
Onze keuken staat volledig voor u klaar

als van oudsher

Hotel Leemreis SPALSTRAAT 40 - TEL 05753

INTERNATIONAL
HARVttTiR

* *INTERNATIONAL
MC CORMICK

STER SERIE

Waarom behoren de MC CORMICK INTERNATIONAL tractoren al vele jaren tot de

meest verkochte tractoren in Nederland?

Eenvoudig omdat ze goed en degelijk zijn.

En waaraan danken zij die reputatie?

Zuinige, weinig onderhoud vragende motor die j a a a a r e n meegaat (watergekoelde

Diesel, directe brandstofinspuiting).

Volledig gesynchroniseerde transmissie - u schakelt de zware 523 of 624 met uw

pink voor- en achteruit.

Kruipversnelling bij de 353 en 423 - speciaal voor gebruik van aftakas bij vol

vermogen.

Er zijn nog véél meer punten die MC CORMICK INTERNATIONAL tractoren ook

als boomgaardtractor of voor hee! zwaar werk door 4-wielaandrijving voor vele

duizenden gebruikers tot de keus van hun leven hebben gemaakt.

En voor deze kwaliteitstractor waarin de ervaring van een productie van meer dan

41/2 miljoen stuks is verwerkt, betaalt u niet meer dan voor welk ander merk, dat in

kwalitiet en degelijkheid vergelijkbaar is met zó'n rasechte

MC CORMICK
INTERNATIONAL

®

Zelhemseweg 30 Hengelo GId - Telefoon 05753-1964-1859 - Vert. 08350-4465



Op maandag 14 juli a.s. hopen onze ouders

G. LUBBERS

en

H. L. LUBBERS-TEN HAVE

hun 25-jarig huwelijk te herdenken.

Dat zij nog lang gespaard mogen blijven, is de wens van hun

dankbare kinderen

Chris - Henny
Ina
Hermien - Freddy

Riet
Gerrit
Hennie
Hans

Hengelo Gld, juli 1969.

Hofstraat 5.

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30-17.00 uur in zaal Brug-

gink, Raadhuisstraat 13, Hengelo Gld.

CENTRALE VERWARMING
is ideaal

VRAAGT PRIJSOPGAVE

Winters 3PALSTRAAT8-10

Openluchtdienst

ZONDAG 13 JULI

Jeugddienst
op de camping „Kom-es-an"

(A. S. J. Gerritsen) B 103 - Hengelo Gld

AANVANG 8.30 uur v.m.

Voorganger in deze dienst zal zijn Ds Jansen

ONDERWERP:

„Is geloven noodzakelijk?"
Muzikale medewerking van de

CHR. MUZIEKVER. „CRESCENDO"

Bij slechte weersomstandigheden vindt deze

dienst plaats in een tent op het terrein.

Heilbron meubelen Hl
DOETINCHEM

vraagt:

naaisiers/coupeuses
In ons meubelstoffenatelier is plaats voor enige
nette jongedames. Hun werkzaamheden bestaan
uit het knippen en stikken van meubelstoffen 00
de modernste naaimachines.

Wij werken niet op tariefsystemen, maar u verdient bij ons
een hoog vast weekloon. Daarnaast verstrekken wij gratis
bedrijfskleding, volledige reiskostenvergoeding, uitstekende
sociale voorzieningen en winstuitkeringen.
Met uw vakantie-afspraken houden wij rekening.
U kunt dagelijks terecht op ons kantoor, Fabriekstraat 26
te Doetinchem. Te|. 08340-5100.
Informaties worden 's avonds na 19.00 uur ook verstrekt
door onze bedrijfsleider, de heer H. Klompenhouwer, Lich-
tenvoordsestraat 31 II te Aalten. Tel. 05437-3542.

H.H. Campinghouders, vakantiegangers, gebruik

DE FIETS
het is goedkoop

Wij verhuren zowel nieuwe als gebruikte rijwielen, voor
dames, heren en kinderen

NIEUWE FIETS
1 dag a ƒ 5.—
2 tot 5 dagen a f 3.50
5 tot 10 dagen a f 2.50

10 tot 30 dagen a f 2.25

GEBRUIKTE FIETS
1 dag a f 4.—
2 tot 10 dagen a f 2.25

10 tot 30 dagen a f 2.—

GEBR. WISSELINK
Varssel F 61 - Tel. 05753-7271

SPECIALE AANBIEDING

Cement

1- 20 zakken f 3.95 per zak

21- 60 zakken ƒ 3.90 per zak

61-100 zakken f 3.85 per zak

Bovenstaande prijzen zijn alleen
van toepassing indien afgehaald

en bij betaling a contant

Prijzen inclusief BTW

DOE-HET-ZELF CENTRUM

HARMSEN
Schoolstraat 6 - Vorden

Tel. 1486

Te koop 2 bejaardenwoningen

Harmsen, Schoolstraat 6, Vorden
Tel. 05752-1486

TE KOOP

enkele gebruikte
brommers
TOMOS

ZÜNDAPP

BERINI 1967, 3 versn., turbo-

koeling, uitzonderlijk mooi

MOTOMAT

Harmsen & Geurlsen
Ruurloseweg - Tel. 1679

BV
WONINGINRICHT1NG

DOE HET ZELF centrum

\ HEIJINK
Tijdens de kermis

pet
waardebonnen

is het prettig winkelen

Grote heus en bekend

om «'it laffe pryxen

Wegens de kermis

zijn de winkels op zaterdag 1 2 juli

na 1 uur gesloten
HENGELOSE EN KEIJENBURGSE

WINKELIERSVERENIGING

't Is Kermis in de

KERKSTRAAT
het verlichte winkelcentrum

van Hengelo Gld

Ter gelegenheid van de Hengelose Kermis zullen van woensdag d juli t.e.m. zaterdag

12 juli door de winkeliers van de Kerkstraat worden uitgegeven:

GRATIS BALLONNEN
Hengelose Kermis = Plezier ten top in de Kerkstraat met duizenden gratis balonnen

LENSELINK
Kerkstraat 1

WULLINK
Kerkstraat 5

VAN ONNA
Kerkstraat 7

LANGELER
Kerkstraat 11

SCHOLTEN v.d. LOOP
Kerkstraat 4

KREUNEN
Hoek Kerkstraat-Marktstraat

t*9

l

H.H. VEEHOUDERS
Wilt u een rundvee drijfmeststal maken, begin dan in de

eerste plaats met het allerbeste gruprooster wat er is.
Vele veehouders zitten elke stalperiode met gebroken roos-
ters, doorgebogen roosters en losgeknapte spijlen.

Dat kost geld en schade aan uw koeien.

Wij leveren u een zwaar

gegalvaniseerd gruprooster
voor elke grupbreedte met de beste mestdoorlaat, waar we
niet 1 jaar maar 15 jaar garantie op geven. Gietijzeren grup-

roosters 25 jaar garantie.
Alles voor complete stalinrichting. Vraag prijs en monster

op vrij zicht.
Wij zijn dinsdags met monsters bij café KETZ, Veemarkt,

Doetinchem.

A. R. Wagenvoorff
STALINRICHTING - VORDEN

Julianalaan 16 - Tel. 05752-1259

DE NIEUWE

Miele wasautomaat 428
tijdelijk voor f
MIELE, GEEN BETERE !

Winters SPALSTRAAT 8-10

W I J N B E R C E N
Kerkstraat 6

HORSTINK
Kerkstraat 15

WOLTERS
Kerkstraat 17

SCHRöDER
bij de Kerk

TE KOOP
3 deuren, 1 kozijn met bovenraam
Luxaflex, 2x198 cm breed, 1x
276 cm breed, 1x70 cm breed
Oliekachel, Faber, met tank van
1000 liter

Lentferink, Spalstraat 7,

Te koop boerenkoolplanten
A. J. Rondeel, C 2

Te koop boerenkoolplanten
A. A. Derksen, Steenderenseweg
D 29, Hengelo Gld

Te koop ± 45 are rogge (heer-
felder). Briefjes in te leveren
uiterlijk donderdagavond 10 juli
voor 9 uur. Gebr. Hilderink,
Kerkstraat 11, Keijenburg

Bij inschrijving te koop 1V2 ha
rogge, in 3 percelen of massa
Briefjes inleveren voor of op dins
dag 15 juli 's avonds voor 8 uur
W. Huiskes, B 19, Hengelo Gld

"Ie koop mooie herder met stam-
boom, 6 maanden. Derksen,
Molenkolkweg 37, Steenderen,
Tel. 05755-348

Te koop jonge konijnen. H. Me-
melink, D 128, Hengelo Gld

Te koop drag. varkens, binnen-
kort a.d.t. G. Hiddink, Bekveld
D 35

Te koop toom beste biggen
Groot Yorkshire. H. J. Vlemingh,

Broekweg, Tel. 1848, Hengelo

Biedt zich aan meisje. M. Willemsen, C 111, Keijenburg, Tel. 1892

Te koop BMW of FIAT. A. Langwerden, Hengeloseweg 40, Zelhem

GESLAAGDENLIJST

Een dezer dagen werden aan de geslaagden van de R.K. school
voor techniek en ambacht de diploma's uitgereikt.

Timmeren: J. V. M. Franken; A. B. M. Roording (Vierakker)
Metselen: Th. J. M. Ankersmid; P. L. J. Willemsen (Steenderen)
Schilderen: H. G. M. Huinink; J. J. M .Rouwen (Vierakker)

Bakkers: H. G. v.d. Weer; J. J. M. Schleedoorn (Wichmond)
Metaalbewerker H. J. M. Jansen; H. E. Messing; A. l. W. Roelofs
(Vierakker); G. B. M. Holtslag (Wichmond)

Tot de MTS werden toegelaten G. B. M. Holtslag (Wichmond)
Het getuigschrift avondschool- B-cursus werd behaald door: met-
selen: H. B. J. Masselink; lascursus (booglassen beginners): J. A.
M. Hummelink en H. G. J. Kranenborg, beide Wichmond.
Autogeen lassen gevorderden: Th. E. M. de Gier; R. W. J. M. Beunk

Aan de chr. landbouwhuishoudschool te Zelhem werd het diploma
behaald door: H. G. ten Bokkel.

Primaire opleiding: B. Dimmendaal; H. H. Wentink; A. Visschers

Aan de R.K. technische school werden diploma's behaeld door:
meatalbewerken: J. Jansen, W. Weverink en H. Willemsen, E. Beuse-
ker (Steenderen; Timmeren: G. Menting, L. t, Stroet (Velswijk).
Elektrotechniek: B. Goossens (Steenderen); Semi-parttime B op-
leiding: timmeren: V. Niesink.

Tot de MTS werden toegelaten: J. Eliesen (Baak); G. Baars (Olbur-
gen)

In het vak recht slaagde te Den Haag de heer L. H. M. Liesting,
welks examen werd afgenomen onder toezicht van examenbureau
bij de Wet op Register-accountants

De heer Chr. Peters slaagde te Deventer voor het vakdiploma
kruideniersbedrijf

Aan de universiteit te Nijmegen slaagde voor het kandidaats-
examen psychologie onze plaatsgenote mej. L. M. Sloot

KAMPIOENSMOTORCROSS TE WINTERSWIJK

Op zondag 20 juli organiseert de Wimac haar 11e cross. Deze zal
ook nu weer verreden worden op het bekende circuit 't Rommei-
gebergte te Winterswijk. Voor de toeschouwers is een groot deel
van het circuit te overzien, zodat de strijd op de voet te volgen
is. In de zandafgraving, waarin de start plaats vindt en waarom-
heen voor duizenden plaats is, zullen ook dit jaar weer vele duels
uitgevochten worden. Temeer daar er kampioenspunten te ver-
delen zijn in de klasse 500 cc senioren en internatoinalen. Men kan
er van verzekerd zijn dat de Nederlandse top-coureurs zich fel de
concurrentie van het lijf proberen te houden, aangezien de strijd
in een beslissend stadium is gekomen. Een prachtige gelegenheid

om de nationale top in de 500 cc klasse zonder uitzonderingen
aan het werk te zien! ook de 50 cc junioren en de zijspanklasse
geven acte de presence, zodat een bezoek aan deze wedstrijden
in een prachtige omgeving zeker vele duizenden een prachtige
motorsportmiddag zal bezorgen. Ook u bent van harte welkom!

HAMOVE GAAT OPNIEUW RUIM 13.000 GULDEN IN WEGRACE-
CIRCUIT VARSSEL STEKEN

Op een bijzondere algemene vergadering van de Hengelose Auto-
en Motorvereniging Hamove in clublokaal v.d. Weer gehouden,
kreeg het bestuur met algemene stemmen goedkeuring voor haar
voorstel om dit jaar opnieuw een groot bedrag te besteden voor
verbetering van een gedeelte van het wegcircuit Varssel. Het
bestuursvoorstel dat zo vlot door de vergadering werd goedge-
keurd bevat het weggedeelte van de Varsselse molen tot aan de
Veldermansbocht - een lengte van 550 m - van 3 meter op 5 meter
breedte te brengen. Volgens prijsopgave van wegenbouwmij.
te Siepe N.V. gaat dit project ruim 13.000 gulden kosten. Nu de
vergadering volledig accoord ging met het bestuursvoorstel, zal
reeds volgende week met de werkzaamheden worden begonnen
en zal het geheel vóór de bouwvakvakantie gereed zijn.
Met het gereed komen van deze 550 meter zal het circuit Varssel
voor de helft reeds wegen bevatten van 5 meter breedte, een
gedeelte zelfs van 6 meter breed.
Het bestuur is natuurlijk niet zo maar met dit voorstel gekomen,
het is wel terdege doorgedacht en doorgepraat met verschillende
instanties. Men wil in de toekomst zien en ergens heeft het be-
stuur de hoop dat binnen niet al te lange tijd ook de Int. zijsptn-
races op het circuit Varssel verreden zullen kunnen worden en
om dit te kunnen is een circuit van 5 meter breedte beslist nodig.
En wie weet, kan er nog meer uit voort groeien.
Zeker is dat Hamove alles doet om het circuit, niet alleen zo snel
'mogelijk maar vooral ook zo veilig mogelijk te maken, zowel voor
de renners als voor de toeschouwers.

Voor de wegraces op zondag 31 aug. bestaat de mogelijkheid dat
er op zaterdag 30 aug. selectiewedstrijden verreden moeten wor-
den om het programma van zondag niet te overladen te maken.
Ter vergadering deelde voorzitter Wolsirvk nog mede dat het trai-
ningscircuit „Wossinkbos" nu bijna gereed is. Liefhebbers van de
cross-sport kunnen dan naar hartelust trainen. Om dit te kunnen
moeten de trainingskandidaten een trainingskaart aan vragen bij
het bestuur van de commissie trainingscircuit ,,Wossinkbos",
voorzitter A. Verschuur (LMB).

Met het gereed komen vandit trainingscircuit hoopt men nieuwe
crossers in deze omgeving te kweken en aan te moedigen.

JEUGDSPORTDDAG

De jeugdcommissie van de voetbalver. PAX te Hengelo Gld heeft
de jeugd ook wel eens op een andere wijze aan het werk willen
zien, dan alleen maar met voetballen.

Onlangs zaterdags kwamen in totaal 24 ploegen van 7 deel-
nemende verenigingen 'hun opwachting maken op het sportterrein
aan de Elderinkweg, om sportief elkaar te bestrijden.
Tussen de deelnemende verenigingen Steenderen, Keijenburgse

Boys, Vorden, Zelhem, Halle, Baak en PAX ontspon zich dan ook

een gezonde rivaliteit in verschillende sportonderdelen zoals touw-

trekken, hardlopen, crossloop, div. balsporten, strafschoppen

nemen, versprnigen.

Vooral voor het onderdeel touwtrekken spande men zich tot het

uiterste in hierbij aangemoedigd door hun supporters.

Als totaal-uitslag kwam uit de bus,een 1e plaats voor Zelhem,

welke 5 ereprijzen voor zich opeiste. Een verdienstelijk resultaat

ovor de pupillen van Zelhem, welke met andere ploegen in één

voetbalcompetitie uitkomen.

Deze wedstrijd welke voor de pupillen te Hengelo Gld, is de tweede

uit een serie van zeven.

De eerste wedstrijd vond vorig jaar plaats te Steenderen, terwijl

volgend jaar Vorden de organisatie ter hand zal nemen.

Wij wensen U
een prettige kermis
toe en veel plezier
van 9t.m. 12 juli



Kerkdiensten
_Jtö

ZONDAG 13 JULI

Ned. Herv. Kerk
8.30 uur ds Jansen ,
Jeugddienst op de camping ,,Kom-es-an'

10 uur Eerwaarde heer te Robber, Zutphen

Goede Herder Kapel
10.00 uur ds. Klopman

Vrljz. Herv. Kerk
Geen dienst

R.K. Kerk Hengelo Gld.
Zaterdag 7 uur n.m. H. Mis. Zondag 8.30
uur Hoogmis 10.30 uur H. Mis. Door de
week H. Mte 8 uur.

R.K. Kerk Keyenburg

Zaterdag 7.30 uur n.m. H. Mis. Zondag v.m.
7.30 uur stille H. Mis. 9.30 uur H. Mis, 11
uur stille H. Mis 6 uur n.m. stille H. Mis In
Zelhem in Ned. Herv. Kerk. ledere dag 7.15
uur en 8 uur v.m. stille H. Mis

Zondagsdlenst dokteren
Dr. Schreuder, telefoon 1266 b.g.g. 008

Zondagsdlenst wijkverpleging
Zr. Lucie Marie, telefoon 1315

Maatschappelijk werkster
Mej. M. Kersten, spreekuur dinsdagmiddag
4-5 uur Groene Kruisgebouw, telefoon 1397

Zondagsdlenst dierenartsen
Dr. Felix. telefoon (0575&) 266 b.g.g. 008

KERMISMARKT MET KEURINGEN VAN
HET NED. TREKPAARD EN STANDWER-
KERSCONCOURS

Dit jaar zullen op de kermismarkt de keurin-
gen van de Kon. Ver. „Het Ned. Trekpaard"
worden gehouden. In 's Hertogenbosch zul-
len dit jaar namelijk geen keuringen door
deze vereniging worden gehouden. In plaats
hiervan wordt er nu in Hengelo Gld een
provinciale keuring gehouden waaraan ver-
schillende groepen zullen deelnemen o.a.
koudbloed en Haflingerpaarden. Voor het
eerst dit jaar zal ook door Dartmoor pony's
aan deze keuring worden deelgenomen.
Voorzitter van deze afdeling is de burge-
meester van Zelhem, Jhr. Mr. H. G. van
Holthe tot Echten. De keuringe worden ge-
houden op het parkeerterrein bij de los-
en laadplaats. De keuringen worden ge-
opend door burgemeester Th. P. baron
Mackay om tien uur. Op de warenmarkt
wordt ook dit jaar op de Kermismarkt een
standwerkersconcours gehouden dat geor-
ganiseerd wordt door VVV Hengelo Gld en
onderdeel vormt van het provinciale con-
cours dat zich uitstrekt over verschillende
plaatsen in Gelderland. Een plaatselijke
jury, bestaande uit mevr. van Hengel en
de heeren J. Berendsen en J. Langeler zul-
len de deelnemers beoordelen. Als arbiter
is aangewezen, de heer J. Herwers.
concours vangt aan om negen uur en wordt
geopend door de voorzitter van VVV Hen-
gelo, de heer H. van Hengel.
Zoals bekend wordt de kermis dit jaar
niet gehouden in de Spalstraat, doch in
de Kerkstraat, omdat diverse kermisver-
makelijkheden door hun omvang niet ge-
plaatst kunnen worden in de Spalstraat.

GROOT VUURWERK TIJDENS DE

HENGELOSE KERMIS

Het bestuur van de schutterij „Eendracht
maakt macht" heeft aan een vraag op de
onlangs gehouden vergadering om tijdens
één der kermisdagen een groot vuurwerK
af te steken, met grote voortvarendheid
gehoor gegeven en een contract afgesloten
met een vuurwerkfabriek. Besloten is om op
kermisvrijdag 11 juli 's avonds op het terrein
bij de Bleek een groots vuurwerk af te ste-
ken. Om van de hoge kosten dat een goed
vuurwerk nu eenmaal kost iets terug te krij-
gen zullen de toegangswegen tot het
terrein worden afgezet en zal men tegen
een lage entree van zeer nabij dit fraaie
schouwspel kunnen bijwonen. Het bestuur
dat kosten noch moeite spaart, hoopt met
dit vuurwerk de aloude Hengelose kermis
nieuw leven in te blazen en op deze ma-
nier ook op de vrijdagavond veel belang-
stellenden naar Hengelo Gld te trekken.
Behalve het fraaie vuurwerk kunnen de be-
zoekers dan tevens een kijkje nemen naar
de romantische verlichting van de Dorps-
bleek met het overbekende bleeKwachters-
huisje .
A.s woensdag begint de kermis al
draaien met de kermismarkt, verder zijn
er vrijdag verschillende kinderspelen met
's avonds het vuurwerk en zaterdag wor-
den de verschillende volksspelen gehouden
en na de middag het vogelschieten. Na-
tuurlijk ontbreken de verschillende kermis-
vermakelijkheden niet en nu deze in de
Kerkstraat en het nabij gelegen parkeerter-
rein hun standplaatsen hebben, hoopt men
weer de bekende oude sfeer van de Hen-
gelose kermis terug te winnen zoals dat
voorheen rond de kerk was.

Langs deze weg betuigen wij onze
hartelijke dank aan allen, die op
enigerlei wijze de dag van ons
40-jarig huwelijk tot een onver-
getelijke dag hebben gemaakt.

F. W. Silvold
L. Silvold-Ellenkamp

Hengelo Gld, juli 1969.

F 51.

Biedt zich aan R.K. meisje voor
3 dagen per week. E. A. Weve-
rink, Michelstraat 15, Zelhem

Te koop enige gebruikte brom-

mers
J. Th. Slotboom, B 98, Hengelo

Te koop wegens aanschaf gas
een grijze kolenconvector, als
nieuw. H. Derksen, Hummelose-
weg 38, Hengelo Gld

TUINBANKEN
canapemodel, NU

Heijink

HENGELO
9
» EMGE ECHTE

literblik 69 elk 2e blik

Beschuit 2 rol van 76 voor

Tomatenpuree 6 blikjes

Hero doperwtjes iiterf van 121voor

Appelsap 2 fles 89
Taartbodem slechts

Maggi groentesoep 62, elk 2e pakje

Pindakaas per pot

spuitbus

Borrelworstjes

Frou-frou

Limonadesiroop

IJspoeder

109

Pak 200 gram

Kwaliteit en vlug geholpen
BIJ UW SUPERSLAGER

DE GEHELE WEEK

V E R S E

grof 238 elke 2e 500 gram

Runderlapjes iets doo

Rauwe lever

Dik spek

rregen

Snitzeis GEPANEERD 79
WOENSDAG EN DONDERDAG

Dikke vleesribbetjes

Vleesgehakt 193

MAGERE

elke 2e 500 gram

HEERLIJK
pak voor 2 liter 169

tfïiscuiïjes
2 pak voor

BLIKGROENTEN
worteltjes - doperwtjes - boontjes

per blikje 65 3 blikjes voor 169
DB supermarkt uw gioenteman

Andijvie heel kg 35
KGSpitskool

Bloemkool

Tomaten extra 500 gram

Aardbeien 500 gram 98
Sinaasappels Sunkist 7 voor HO

Rode bessen 500 gram

Elke groente-
of fruitklant
een literblik

VRIJDAG EN ZATERDAG

MAGERE

Ossenstaart

Varkensfricandeau

Mager ribstuk

PRACHTIGE

ALLE VLEESPRIJZEN PER 500 GRAM

Voor iftr lekkerste boterham....

100 gr mager gekookt spek

100 gr vleessalade

250 gr boterhamworst 69
Heel metworstje

WCK IP 3 fles 100



Onze

bekende Seizoen-opruiming
begint donderdag 17 juli

ZIE ETALAGES

's morgens om 9 uur

ZIE TALAGES

Koopjes
in

alle afdelingen!

Japonnen, damesvesten en pullovers voor halve prijzen

H. J. BUUNK & ZN
RAADHUISSTRAAT 5 HENGELO GLD

En toch is RATERINK uw slager

Bakkersvakantie
14 JULI T/M 19 JULI

Tijdink
Vanwege de vakanties zal er in de periode t/m 16 aug.

GEEN BROOD BEZORGD WORDEN IN DE KOM VAN

HET DORP

KERMIS-PLEZIER TEN TOP

bij HOTEL

'/ „'t Averenck"
TH MICHELS

WOENSDAG en ZATERDAG

DANSEN
Orkest: „De Grol Combo's"

Bezoekt tijdens de KERMISDAGEN

CAFÉ

WOLBRINK
Voor een

heerlijk glaasje bier
of een

lekkere borrel

VOLLEDIGE VERGUNNING

CAFÉ
RESTAURANT

Voor iets hartelijks

tijdens de kermis

1/2 haan - karbonade
slaatjes - kroketten
enz. enz.

v.d. Weer

Uitgekeken bent u
nog lang niet!

Sluit de ogen niet voor moderne monturen.

Zo'n montuur geeft uw gezicht weer nieuwe

fleur en zal uw uiterlijk verjeugdigen.

Opticien GROOT KORMELINK heeft er kijk op

Groot Kormelink
HORLOGERIE - GOUD EN ZILVER - OPTIEK

SPALSTRAAT 27 - TEL. 1771 - HENGELO GLD

VAKANTIE

14 juli tot 27 juli

Luimes CHEM. WASSERIJ

Meidoornstraat 17 - Hengelo Gld

Wegens vakantie zijn onze kantoren en magazijnen

GESLOTEN

29 juli t.e.m. 8 aug.
Eventuele bestellingen voor die periode zien wij gaarne

vroegtijdig tegemoet.

N.V. H.C.I. Hengelo Gld
TEL. 05753-1270

Gemeente Hengelo Gld

Het gemeentebestuur van Hengelo Gld wil nog eens onder de

aandacht brengen de tijden waarop het gemeentehuis voor

het publiek geopend is.

Secretarie en bureau gemmeentewerken:

maandag t.e.m. vrijdag van 8.00-12.15 uur;

kassierskantoor (ook voor betaling van huren):

dinsdag en donderdag van 8.00-12.15 uur;

spreekuur burgemeester: dinsdag van 10.00-12.00 uur;

spreekuur wethouders: vrijdag van 19.00-20.00 uur.

WELK FLINK MEISJE
wil opgeleid worden als

VERKOOPSTER
in onze textiel-afdeling

Aanmeldingen 's avonds na 19 uur

HELMINK
WONINGINRICHTING MANUFACTUREN

Zutphenseweg 16 - VORDEN

Met een KOELKAST

voordeliger huishouden

Winters SPALSTRAAT 8-10

TEGENOVER DE KERMIS

HEIJINK
HEEFT TIJDENS DE KERMIS

speciale

aan biedingen

ZIE ETALAGES

grotenhuys - warmtetechniek
Wichmondseweg D 126 a - Tel. 05753-1885 - HENGELO GLD

-Centrale verwarming

- Gas- en oliesfookinstallaties

MOETEN UW FOTO'S
vakwerk zijn

dan bruidsloto's en
reportages

van DOLPHIJN

ZIE ONZE AFDELING

handenarbeid

Heijink
„De Spannevogel"
DOE-HET-ZELF CENTRUM

Vanwege verbouwnig geven wij

gedurende de maand juli

10 pet

KORTING
uitgezonderd enkele artikelen

Verder nog enige restanten

D. JANSEN
Bleekstraat - Tel. 1360

PASFOTO'S
voor alle doeleinden;
voor half een gemaakt
dezelfde dag nog klaar.

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77, ZUTPHEN
Telefoon 3539

Reparatie en ver
koop TV

KOTTKAMP
Westerstraat 20 - Hengelo Gld

(Werkplaats Leliestraat 9)

Tel. 05753-1912

ALLES VOOR UW

tuin
HARMSEN
BANNINKSTRAAT

VAKANTIETIJD l l !

Tijd voor

ïrijetgdskleding
Kom bij ons in de kollektie kijken, u zult er zeker slagen

Grotentiuys
Spalstraat 18 - Tel. 1823

Gazelle Berini bromfietsen
REEDS VANAF f 429.—

Leverbaar in de kleuren grijs, groen en blauw

Vraagt vrijblijvend demonstratie

J. TH. SLOTBOOM
B 98 HENGELO GLD

AANBIEDING VAN

ff De Heide Smid
VARSSEL F 61 - TEL. 05753-7271

f f f

1 zo goed als nieuwe Vaillant GEIJSER, y2 jaar oud (fles-
sengas) f 125.—, wegens aanschaf boiler

1 WASMACHINE Robusta, in goede staat, langzaamwasser
met verwarming, f 225.—, wegens aanschaf Miele was-
automaat

1 BADKUIP, wit, als nieuw, 1.60x0.70 m, met afvoer en plug,
compleet f 165.—

1 gebruikte zware platte KAR voor trekker (lucht)

Partij BOUTEN slotschroeven, sortiment, voor slechts f 15.—

Partij HOOIVORKEN en stelen 15% korting (roest)

DRIEWIELER f 12.50

BANKSCHROEF voor slechts f 26.—

Genior TEPELVOERING

Plastic DAKGOTEN

Plastic SPECIEKUIP f 17.50

GEBR. WISSELINK

Extra eieren rapen met
UTD4EGVOEDER
U als p lu imvcel ioud -r Inch < én doel voor ogen: zoveel mo-
gelijk ek-riM rapen, l "H) stelde VOLLt-DlGË LEGVOËDËRS
samen, <!!•• in de j - a ! r j i< btwc/i-n een prima resultaat te
geven; U ra.ipl e x t r a eieren en daar gaat het om.
Bestel nu UTD-Leg voeder

voert tot winst

VERKRIJGBAAR BIJ

J. KRIJT
MENGVOEDER,

KUNSTMEST EN BRANDSTOFFEN

Wichmond^CP (05754) 270


